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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na 

potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu 

produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego i butelkowanego w 

Japonii 

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2018)0199), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0156/2018), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0000/2018), 

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 29 listopada 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie 

umowy o wolnym handlu (FTA) z Japonią. Na podstawie wytycznych negocjacyjnych 

przyjętych przez Radę w 2012 r. Komisja wynegocjowała z Japonią ambitną i kompleksową 

umowę o partnerstwie gospodarczym (EPA) z myślą o stworzeniu nowych możliwości 

i zapewnieniu pewności prawa niezbędnej dla rozwoju handlu i inwestycji między obydwoma 

partnerami. Celem niniejszego wniosku Komisji jest wprowadzenie odstępstwa od unijnych 

przepisów dotyczących wielkości butelek w odniesieniu do poddanego pojedynczej destylacji 

shochu, napoju spirytusowego produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego 

i butelkowanego w Japonii, tradycyjnie sprzedawanego w butelkach o pojemności czterech 

jednostek go（合）lub jednej jednostki sho（升) odpowiadającym ilościom nominalnym 

wynoszącym odpowiednio 720 ml (jedna jednostka go odpowiada 180 ml) i 1 800 ml, które 

obecnie nie są uwzględnione w ilościach nominalnych dozwolonych w Unii na podstawie 

dyrektywy 2007/45/WE ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów 

w opakowaniach jednostkowych. Niniejszy wniosek zmienia rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, 

prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. UE zakończyła negocjacje w sprawie 

umowy handlowej z Japonią. W dniu 7 lipca 2017 r. osiągnięto porozumienie co do zasady i 

w dniu 8 grudnia 2017 r. zakończono negocjacje. W dniu 18 kwietnia 2018 r. Komisja 

przedstawiła tekst porozumienia Radzie. Krok ten stanowi początek procesu ratyfikacji na 

szczeblu UE. Jest to pierwszy etap na drodze do podpisania i zawarcia umowy. Po 

zatwierdzeniu przez Radę umowa zostanie przekazana Parlamentowi Europejskiemu, z 

zamiarem wprowadzenia jej w życie przed końcem obecnej kadencji Komisji Europejskiej w 

2019 r. Proponowane odstępstwo, które ma wdrożyć przepis umowy o partnerstwie 

gospodarczym między UE a Japonią, może zostać wprowadzone jedynie w drodze 

rozporządzenia, ponieważ musi być stosowane we wszystkich państwach członkowskich wraz 

z wejściem w życie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Aby 

utrzymać postanowienia wynegocjowane w ramach umowy o wolnym handlu z Japonią, 

sprawozdawczyni proponuje przyjęcie wniosku Komisji bez zmian. Taka sama procedura 

zostanie zastosowana na szczeblu Rady. 


